
 

 

 مؤشـر البنـك األهـلي التجـاري لعقـود اإلنشـاء

 ٦١٠٢الـربـع األول مـن عـام 
 ملخص مؤشر البنك األهلي التجاري الفصلي لعقود اإلنشاء

البنك األهلي التجاري ، مصادر مختلفةالمصدر:   

 العناوين

 مؤشـر البنـك األهـلي التجـاري لعقـود اإلنشـاء

، في حين بلغت القيمةة ٦٫٧٢ نقطة بنهاية الربع األول من عام ٧١٩٠٫بلغ مؤشر البنك األهلي التجاري لعقود اإلنشاء التي تم ترسيتها مستوى 
. ٦٫٧٢٪ عن مستواها مقارنة بالربةع الةرابةع مةن عةام ٩٩مليار لاير، مسجلة هبوطاً كبيراً بنسبة  ٦١٠٩اإلجمالية للعقود التي تمت ترسيتها  

 نقطة،  نتيجة الظروف االقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع اإلنشاء. ٠٫وهبط المؤشر بمقدار
 

   مليار لاير، وتصدرها قطاعي النفط والغاز والعقار السكني.٧٤٠٨بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خالل شهر يناير حوالي 
 

 مليار لاير، مع تصدر قطاع النفط والغاز. ٣٠٦انخفضت بحدة قيمة العقود التي تمت ترسيتها خالل شهر فبراير إلى حوالي 
 

 مليار لاير، بقيادة قطاعي النفط والغاز والفنادق. ٩٠٩قفزت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر مارس إلى حوالي 

 فبراير مارس
يناير        

(٦١٠٢) 
 ابريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر

االثنا عشر شهراً الماضية    
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قيمة العقود التي تمت ترسيتها 
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مؤشـر البنك األهلي التجاري لعقود اإلنشاء خالل الربع األول 

 من عام ٦١٠٢*

خالل  ٦٫٧٢تواصلت وتيرة تباطؤ النشاطات التي شهدناها في نهاية عام 
، حيث بلغت القيمة اإلجمالية للعقود التي تمت ٦٫٧٢الربع األول من عام 

٪ ٩٩مليار لاير، مسجلة انخفاضا كةبةيةراً بةمةعةدل  ٦١٠٩ترسيتها حوالي 
. وأدى تراجع االيرادات الةنةفةطةيةة ٦٫٧٢مقارنة مع الربع الرابع من عام 

إلى خفض اإلنفاق الحكومي على البنى التحتية الناجمة عن إعادة الهيةكةلةة 
المالية. وفي حين أنه من المرجح أن تنفذ العديد من المشاريع الةتةي تةمةت 
ترسيتها، إال أنه يمكن تقليصها أو إعادة جدولة تنفيذ المشاريع عةلةى مةدى 
فترة طويلة. ومع ذلك ستواصل الحكومة االنةفةاق عةلةى الةبةنةى الةتةحةتةيةة 
األساسية واإلجتماعية، ولكن سيتم ترشيد مسةتةوى اإلنةفةاق عةلةى الةمةدى 
المتوسط إذ أن متطلبات االنفاق سوف تتأثر سةلةبةاً بةانةخةفةاض االيةرادات 
النفطية. وتصدر قطاع النفط والغاز القطاعات المساهمة في قيمةة الةعةقةود 

 ٧٩، حةازةزاً عةلةى ٦٫٧٢التي تمت ترسيتها خالل الربع األول من عةام 
٪ من القيمة اإلجمالية للعقود(، يليه قطةاع الةفةنةادق ٤١مليار لاير )حوالي 

٪ من القيمة اإلجةمةالةيةة لةلةعةقةود(، ثةم ٦٧مليار لاير )حوالي  ٢٠٩مسجال 
٪ مةن الةقةيةمةة ٧٢مليةار لاير )حةوالةي  ٤٠٢قطاع العقار السكني بحصة 

اإلجمالية للعقود(. وحصلت القطاعات األخرى على حصص صغيرة مةن 
 (.٦(، )الرسم البياني٧قيمة العقود التي تمت ترسيتها )الرسم البياني

 
، ٦٫٧٢إن قيمة العقود التي تمت ترسيتها خالل الربع األول من عام 

٪ مقارنة مع الربع ٢٧مليار لاير، تمثل هبوطاً بمعدل  ٦١٠٩والتي بلغت 
مليار لاير. ويمثل ذلك انخفاضا  ٢١٠٩حين بلغت  ٦٫٧٢األول من عام 

كبيرا وهو ما يشير إلى الظروف االقتصادية الصعبة بشكل متزايد وبما 
يفرض على قطاع اإلنشاء التكيف مع التأثير الشديد والمستمر من 
انخفاض أسعار النفط. ويعد هذا الربع أشد األرباع انخفاضا منذ عام 

. نظرا ألوضاع المالية العامة، فإنه من المتوقع أن تلجأ الحكومة ٦٫٫٩
لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع المرافق 
على المدى المتوسط.  وإذا كان الضغط المالي الحالي يمكن أن يحقق 
قدر أكبر من التنوع االقتصادي، كما جاء في خطة التحول التي أعلن 

، فإن زيادة مشاركة القطاع ٦٫٩٫عنها مؤخرا في الرؤية السعودية 
الخاص سوف يحفز في نهاية المطاف سوق المشاريع على المدى 

 المتوسط.  
 

لقد هبط بقدٍر ملحوٍظ مؤشر عقود اإلنشاء في نهاية الربع األول من عام   
نقطة، وأبدى المؤشر أداًء متأرجحاً منذ  ٧١٩٠٫إلى مستوى  ٦٫٧٢

بداية العام. فضالً عن أن هذه هي المرة األولى التي يسجل مستوى 
.  وأصبحت ٦٫٧٤نقطة منذ الربع األول من عام  ٦٫٫٠٫أدنى من 

، ٦٫٧٢ظروف سوق المشاريع أقل إيجابية خالل الربع األول من عام 
و من المرجح جدا أن يستمر هذا االتجاه مع ترسية مشاريع أقل خالل 

 . ٦٫٧٢األرباع القادمة من عام 
 

ويتضح من التوزيع الجغرافي لعقود اإلنشاء أن المنطقة الشرقية حازت 
على أكبر حصة من قيمة العقود التي تمت ترسيتها، إذ حصلت على 

. وتعود ٦٫٧٢٪ من إجمالي قيمة العقود خالل الربع األول من عام ٢٧
الغالبية العظمى من المشاريع لعقود ضخمة تمت ترسيتها في قطاع 
النفط والغاز وقطاع الكهرباء، وقطاع العقار السكني. وجاءت منطقة 
المدينة المنورة في المرتبة الثانية من حيث قيمة العقود لتحصل على 

٪ من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها، وتعود في ٧٩حصة 
معظمها للقطاع الخاص في مشاريع ضخمة لتطوير قطاع الفنادق 
بالمدينة المنورة مع تركيز مستمر على تطوير البنى التحتية في قطاع 

٪ من العقود التي تمت ٧٧الكهرباء. ونالت المنطقة الشمالية حصة 
ترسيتها، وتعود أساساً لعقد مشروع ضخم لشركة أرامكو السعودية 

 (.٩كجزء من تطوير إنتاج الغاز الصخري. )الرسم البياني 

 
 

 : قيمة العقود التي تمت ترسيتها حسب السنوات )مليون لاير(٧الرسم البياني 

 المصدر: البنك األهلي التجاري، مصادر مختلفة
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مليار لاير
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كلم مةن  ٦٢٫بوصة وبطول  ٢٢خطوط أنابيب؛ خط أنابيب غاز مقاس 

، ٧مصنع الغاز في فضلي إلى محطة الضخ من الشةرق لةلةغةرب رقةم 

كلم من غاز الخرسةانةيةة  ٤٫بوصة وبطول  ٢٢وخط أنابيب غاز مقاس 

وغاز الوسيط إلى مصنع الغاز في فضلي ، وخط أنابيب غةاز مةبةيةعةات 

كلم لنقل زيت الةديةزل الةثةقةيةل مةن مصةنةع  ٤٫بوصة وبطول  ٩مقاس 

 ٩٫الغاز في فضلي إلى مصنع غاز وسيط، وخط أنابةيةب غةاز مةقةاس 

كلم لنقل الغاز الحمضي من مصنع غاز الوسيط إلةى  ٤٫بوصة وبطول 

كةلةم لةنةقةل الةمةاء  ٢٧مصنع الغاز في فضلي، وخط أنابيب غاز بطول 

العذب من مرافق في الجبيل إلى مصنع الغاز في فضةلةي، وتةجةهةيةزات 

أخرى مصاحبة. ويتوقع أن يكتمل العمل في المشروع في الربع الةثةالةث 

 . ٦٫٧٩من عام 

 

 .مليار لاير من الةعةقةود ٤٠٢وشهد قطاع العقار السكني ترسية ما قيمته 

وتمت ترسيته ابرز عقدين من قبل شركة أرامكو السعودية في المنةطةقةة 

الشرقية. وبلغت قيمة العقد األول على شركة الخنيني العالمية المةحةدودة 

. و بلغ قةيةمةة الةعةقةد ٦لمشروع تطوير مخطط أجيال السكني المجموعة 

 مليار لاير، وتمت ترسية المشروع على اتحاد شركة ازميل ٧٠٢الثاني 

و شةةركةةة سةةيةةنةةوهةايةةدرو لةةمةةشةةروع تةطةةويةةر مةةخةةطةةط أجةةيةةال السةةكةةنةةي 

 ٦٠٤٫٫. وتخطط شركة أرامكةو السةعةوديةة إلنشةاء ٤و ٩للمجموعتين 

فيال لموظفيها في الظهران. ويشتمل نطةاق األعةمةال أيضةاً عةلةى بةنةيةة 

تحتية، وطرق، ومساجد، ومدارس، ومرافق عامة. ويجري العمل حاليةاً 

 ٩فيال بالمجموعتيةن  ١٩٧، و٦فيال بالمجموعة  ٩٤٢على تنفيذ حوالي 

. ومن المرتقب أن يتم تنفيذ المشروعين فةي الةربةع األول مةن عةام ٤و

٦٫٧٩. 

وفي قطاع العقارات التجارية، تمت ترسية عقد كبير مةن قةبةل الشةركةة  

مةلةيةار  ٧٠٠السعودية للكهرباء على شركة شابورجي بالونجةي بةمةبةلةغ 

لاير. ويقتضي العقد إنشاء مبنى رزيسي جديد للشركة السعودية للكهرباء 

بالرياض، ويتةضةمةن الةمةشةروع مةبةانةي مةكةاتةب، ومةواقةف سةيةارات، 

وكافتيريا،  وتجهيزات مصاحبة. ومن المتوقع أن يكتمل تنفيذ المةشةروع 

 . ٦٫٧٠في الربع األول من عام 

 
مليار  ٧٠٫بلغ إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطاع الكهرباء 

 ٦٦٢٠٫لاير. إذ أتمت الشركة السعودية للكهرباء تةرسةيةة عةقةد بةقةيةمةة 
مليون لاير على شةركةة السةعةوديةة لةخةدمةات األعةمةال الةكةهةربةازةيةة و 
الميكانيكية المحدودة، في مشروع يرمي لتلبيةة الةطةلةب الةمةتةزايةد عةلةى 
الكهرباء بالمنطقة الشرقية. وتهدف الشركة السعودية للةكةهةربةاء لةطةر  
العديد من المشاريع الجديدة وبرامج التعزيز لتجهيزات ومرافةق اإلمةداد 
القديمة. وتشمل األعمال الجاري تنفيذها حالةيةاً مةركةز االرتةبةاط بةقةدرة 

كيلو فولط بالقيصومة، وكابالت، وبةرج، وعةوازل، وتةجةهةيةزات  ٩٠٫
مصاحبة. ومن المتوقع أن يكتمل تنفيذ المشروع في الةربةع الةثةانةي مةن 

 . ٦٫٧٠عام 
 

مةلةيةون  ١١٢٠٫وبلغت قيمة ثاني عقد تم ترسيته في قةطةاع الةكةهةربةاء 
لاير، من جانب أرامكو السعودية على شركة اليمامة لمحطةة الةكةهةربةاء 
بمصفاة جيزان. وفي مسعى لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، تخطط 
شركة أرامكو السعودية لتعزيز قدرة توليد الكهربةاء بةالةمةمةلةكةة بةإنشةاء 

 

 يـنـايـر
شهد شهر يناير أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها خةالل الةربةع األول 

مليار ريـةال. وحةاز قةطةاعةا  ٧٤٠٠، والتي بلغت حوالي ٦٫٧٢من عام 

النفط والغاز والعقار السكني على أكبر حصتين من قةيةمةة الةعةقةود الةتةي 

٪ على التوالي. وشهد قطاع النفةط ٩٧٪ و٤١تمت ترسيتها، مشكلّة نسبة 

والغاز ترسية أربعة عقود وتمت ترسية ثالثة عقود منهم بقيمةة إجةمةالةيةة 

مليار لاير من قبل شركة أرامكو السعودية عةلةى شةركةة كةاد  ٢٠٦بلغت 

السعودية للمقاوالت، وذلك بهدف تلبية الطلب المتزايد على الغاز؛ مكونة 

(، والشةرقةيةة ٧من ثالث مجموعات الةمةنةطةقةة الةوسةطةى )الةمةجةمةوعةة 

(. وحينما يكتمل المةشةروع، مةن ٩(، والغربية )المجموعة ٦)المجموعة 

مليار قدم مكعب يومياً من الغاز. ويشمةل نةطةاق  ٩٠٢المفترض أن يوفر 

 ٩أعمال العقد خط أنابيب، وأشغال تطوير آليات، وخط أنابيب الغاز رقم 

بةيةن شةدقةم والةريةاض،  ٦بين شدقم والرياض، وخط أنابيب الغاز رقةم 

وأنظمة تحكم، ونظم حماية، وتجهيةزات أخةرى مصةاحةبةة. ويةتةوقةع أن 

 . ٦٫٧٠يكتمل العمل في المشاريع الثالثة في الربع الرابع من عام 

 

أما العقد الرابع، فيخص تةجةهةيةزات إنةتةاج الةغةاز فةي مصةنةع فضةلةي، 

( بالمنطقة الشرقية، و تمت ترسيته هو اآلخر علةى شةركةة ٤)المجموعة 

مليار لاير. ويشمل نطاق أعمال العقد  ٧٠١كاد السعودية للمقاوالت بقيمة 

٦٫٧٢: قيمة العقود التي تمت ترسيتها حسب القطاعات خالل الربع األول ٦الرسم البياني    

 المصدر: البنك األهلي التجاري، مصادر مختلفة
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العديد من محطات توليد الكهرباء. ويشمل نطاق أعمال المشروع مةبةانةي 
صناعية، ومباني فنية وغير فنية، وتركيب إشارات حركة سير، وتنسةيةق 
مناظر طبيعية، وتجهيزات مصاحبة. ومن المرتقب أن يكتمل الةمةشةروع 

 .٦٫٧٠في الربع األول من عام 
 

وفي إطار الخطة التي ترمي لتوسعة البنية التحتةيةة لةلةطةرق بةالةمةمةلةكةة، 
أتمت وزارة النقل ترسية عقد واحد في قطاع النقل على شةركةة اإلنةجةاز 
. ٩للتجارة والمقاوالت لتشييد طريق دازري بالباحة، ممثالً المرحلة رقةم 

كةيةلةومةتةر، وأعةمةال  ٩ويشمل نطاق أعةمةال الةمةشةروع تشةيةيةد طةريةق
كهربازية، وأرصفة، وبنى تحتية، وتجهةيةزات مصةاحةبةة. وتةبةلةغ تةكةلةفةة 

مليون لاير، ويتوقع اكتمال تنفيذه في الربع األول مةن  ٧٧٦٠٢المشروع 
 .٦٫٧٩عام 

 
وشهد قطاع الفنادق ترسية عقد واحد من قبل شركة أصول الدولية عةلةى 
الشركة المركزية السعودية إلنشاء فندق نسيمه بالرياض. ويقتضي العةقةد 
بناء فندق، ومواقف سيارات، ومطعم، ومسبةح، وتةجةهةيةزات مصةاحةبةة. 

مليون لاير، ويرتقب أن يتم تةنةفةيةذه فةي الةربةع  ٧٧٦٠٢وتبلغ قيمة العقد 
 .٦٫٧٠الرابع من عام 

 

 فـبـرايـر
هبطت بحدة قيمة العقود التي تمت ترسيتها خالل شهر فةبةرايةر مةن عةام 

مليار ريـال، و سجل قطاع النفط والغاز عةقةود  ٩٠٦لتبلغ حوالي  ٦٫٧٢

٪ من إجمالي قيمة العقود التةي ٢٩مليار ريـال، والتي تمثل  ٦٠٦بحوالي 

تمت ترستها خالل شهر فبراير. وتمت ترسيةة الةعةقةود مةن قةبةل شةركةة 

أرامكو السعودية بالمنطقة الشرقية، في سةبةيةل زيةادة الةقةدرة اإلنةتةاجةيةة 

بمصفاة رأس تنورة. وتمت ترسية عقدين على شةركةة نسةمةة وشةركةاهةم 

 –مليةار ريـةال. أولةهةمةا مشةروع الةوقةود الةنةظةيةف  ٧٠٢بقيمة إجمالية 

. يشمل نطاق أعمال المشروع تقويض ونقل موضةع مةركةز ٩المجموعة 

كيلوفولط، ونقل موضع مركةز إتصةاالت،  وتةعةديةالت عةلةى  ٢٩بقدرة 

، وتجهيزات مصاحبة. أما المشروع الةثةانةي ٦٩بوابة السحب الثقيلة رقم 

، ويشةمةل ٤المجموعة   –الذي تمت ترسيته فهو مشروع الوقود النظيف 

نطاق المشروع إعداد مساحة المعالجةة بةالةمةوقةع، وبةنةاء حةاجةز عةزل، 

، وتوسعةة طةريةق الةمةحةطةة ٤٢وإعداد موقع البوابة األمنية الجديدة رقم 

الجنوبية، وإعداد موقع التجهيزات المؤقتة، وتجهيةزات مصةاحةبةة. ومةن 

المنتظر أن يكتمل العمل بالمشروعين في نةهةايةة الةربةع األول مةن عةام 

٦٫٧٠. 

 

مةلةيةون  ٢١٢٠٫وأتمت شركة أرامكو السعودية ترسية عقد ثالث بقةيةمةة 

لاير، على كينتز للهندسة واإلنشاء. وتخةطةط أرامةكةو السةعةوديةة لةزيةادة 

القدرة اإلنتاجية لألسفلت بمصفاة رأس تةنةورة. ويشةمةل نةطةاق األعةمةال 

توسيع تجهيزات إنتاج األسفلت، وصهاريج تخزيةن، ومةنةاطةق تةحةمةيةل، 

وتجهيزات مصاحبة. ويتوقع أن يكتمل العمل بالمشروع في الربع الرابةع 

 .٦٫٧٠من عام 

 

مةلةيةون  ٩٫٫٠٫وأسهم قطاع الكهرباء بعقد بقيمة إجمالية بلغت حةوالةي 

لاير. وتمت ترسية العقد من قبل الشركة السعودية للكهرباء علةى شةركةة 

الرسن اند تبرو بمنطقة المدينة المنورة. ومن أجل تلبية الطلب الةمةتةزايةد 

 
على الطاقة الكهربازية، اعتمدت الشركة السعودية للكهرباء الةعةديةد مةن 

المشاريع الجديدة وبرامج تطوير لمرافق اإلمةداد الةكةهةربةازةي الةقةازةمةة. 

كةيةلةومةتةر،  ٠١ويشمل نطاق أعمال المشروع بإنشاء خط  ناقل بةطةول 

وموصالت االبراج، وعازل، وتجهيزات مصاحبة. ومن المنتظر أن يتةم 

 .٦٫٧٠تنفيذه في الربع الرابع من عام 

 

وأتمت وزارة المياه و الكهرباء ترسية عقد في قطاع الصةرف الصةحةي 

إلنشاء مصنع لمعالجة مياه الصرف الصحي بأبةو عةريةي فةي مةنةطةقةة 

جيزان، في سبيل تلبية الطلب المتزايد عةلةى الةمةيةاه بةالةمةمةلةكةة. وتةمةت 

ترسية العقد على شركة وشنة للتجارة والمقاوالت بةقةيةمةة تةبةلةغ حةوالةي 

مليون لاير. ويشمل نطاق أشغال العةقةد مصةنةع مةعةالةجةة مةيةاه  ٧٩٢٠٫

مةةتةةر مةةكةةعةةب(، وصةةهةةاريةةج تةةخةةزيةةن،  ٩٫٠٫٫٫الصةةرف الصةةحةةي )

وصهاريج مياه صرف صحي، ومصافي، وتجهيزات مصاحبة. وينتظةر 

 .٦٫٧٠أن يكتمل تنفيذ المشروع في الربع األول من عام 

 

وضمن القطاع الصناعي، تمت ترسية عقد واحد من قةبةل شةركةة كةيةان 

 ٩٢٢٠٩السعودية للبتروكيماويات على شركة سي تةي سةي آي بةقةيةمةة 

مليون لاير. وتقوم شركة كةيةان السةعةوديةة بةبةنةاء فةرن تةكةسةيةر جةديةد 

بمجمعها في مدينة الجبيل الصناعية. ويشمل نطاق أعةمةال الةعةقةد وحةدة 

فرن تكسير، إنتاج اإليثيلين، وإنتاج أكسيد اإليثيلين، وحدة تجفيف الغاز، 

تشغيل عدادات آلية، وتجهيزات مصاحبةة. ومةن الةمةرتةقةب أن يةكةتةمةل 

 .٦٫٧١المشروع في الربع الرابع من عام 

مةلةيةون  ٧١٢٠٩وشهد قطاع الفنادق ترسية عقدين بقيمة بلغةت حةوالةي 

لاير. وتمت ترسية أبرز عةقةد مةن قةبةل الةغةرفةة الةتةجةاريةة الصةنةاعةيةة 

ملةيةون  ٧٫٧٠٩بالرياض على الشركة اللطيفة للتجارة والمقاوالت بقيمة 

لاير. وتنشئ الغرفة التجارية الصناعية بالةريةاض فةنةدق راديسةون بةلةو 

متر مربع بالقرب مةن مةركةز الةريةاض الةدولةي  ٧٦٠٫٫٫على مساحة 

للمؤتمرات والمعارض على طريق الملك عةبةد ب بةالةريةاض. وتشةمةل 

أجنحة مةن  ٢جنا ،  ٦٧غرفة، ٦٧٠طوابق،  ٢أشغال المشروع: فندق 

الدرجة الثانية، غرف اجتماعات ، ومطعةمةان، ونةادي صةحةي، وقةاعةة 

إحتفاالت، ومواقف سيارات، وتجهيزات مصاحبة. ومن المتوقع أن يةتةم 

 .٦٫٧٠تنفيذ العقد في الربع الثالث من عام 

 مارس
مةلةيةار  ٩٠٩قفزت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شهر مةارس إلةى 

لاير، وحاز قطاع النفط والغاز و قطاع الفنةادق عةلةى أكةبةر حصةة مةن 

٪ عةلةى ٩٩٪ و٢٠قيمة العقود التي تمت ترسيتها في هذا الشهر بنسبةة 

التوالي من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في شةهةر مةارس مةن 

 .  ٦٫٧٢عام 

مليار لاير. وتمت تةرسةيةة  ٢٠١وضم قطاع الفنادق عقدين كبيرين بقيمة 

العقد األول من قبل شركة دار الهجرة على شركة بةوسةكةو لةلةهةنةدسةة و 

اإلنشاءات، إلنشاء مشروع مدينة الحجاج بالمدينة المنورة بةقةيةمةة تةقةدر 

مليار لاير. وتعود مةلةكةيةة شةركةة دار الةهةجةرة لصةنةدوق  ٩٠٦بحوالي 
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 اآلفـاق المسـتقبلية
ليةكةون  ٦٫٧٢بعد ستة سنوات متتالية من قوة سوق المشاريع، جاء عام 

مليزا بالتحديات لقطاع اإلنشاء السعةودي، كةمةا يةتةضةح فةي االنةخةفةاض 

٪ على أساس سنوي في قيمة العقود التي تمت ترسيتهةا خةالل ٢٧بنسبة 

. وأهم عامل يقود هذا الهبوط هةو اسةتةمةرار ٦٫٧٢الربع األول من عام 

انخفاض مستوى أسعار النفط، الذي بدأ بشكل سريع بدال من كونه حةالةة 

مؤقتة. وبناء على ذلك، فإن االنخفاض في االيرادات النفطيةة ، بةجةانةب 

االضطرابات الجيوسياسية في الةمةنةطةقةة، لةم يةنةحةصةر تةأثةيةرهةا عةلةى 

الحكومة فقط، بل امتد إلى المؤسسات الرزيسية الخاصة حةيةث اعةتةمةدت 

موقف االنتظار والترقب عما يخبزه المستقبل. وفي حين أنه من المتةوقةع 

دوالر للبرميل بحلول نةهةايةة  ٢٢-٢٫أن تنتعي أسعار النفط إلى حوالي 

، فإن الحساب المالي سيظل في عجةز مةمةا يةدل عةلةى عةدم ٦٫٧٢عام 

التغير الفوري في االجراءات المالية المشددة التي تهدف إلةى الةحةد مةن 

اإلنفاق الرأسمالي. وتسعى الةحةكةومةة إلةى اإلصةال  الةمةالةي ومةوازةمةة 

خططها مع األوضاع اإلقتصادية الجديدة، الناجةمةة عةن انةهةيةار أسةعةار 

٪ في ميزانية الةدولةة مةن الةمةرجةح أن ٧٤النفط. وإن اإلنخفاض بنسبة 

يكون له تأثير غير متوازن بنفس النسبة على ترسية الةعةقةود فةي الةبةنةى 

التحتية. ونتيجة لذلك، قد ال يمكن تجةنةب تةقةلةيةص أو إلةغةاء الةمةشةاريةع 

المخطط لها. ويواجه المقاولون منافسة متزايدة نتيجةة لةتةبةاطةؤ اإلنةفةاق، 

وتأخير المدة الزمنية للمشروع، وتباطؤ دفعات مستخلصات العقود. وقةد 

يكون انخفاض االيرادات النفطية أدى إلى تباطؤ وتيرة ترسية المشاريع، 

بيد أنه لم يؤدي إلى إلغازها نةهةازةيةا. والتةزال مشةاريةع اإلنشةاء تةحةظةى 

بأولوية متقدمة في قازمة المشاريع الحةكةومةيةة، رغةم تةراجةع االيةرادات 

النفطية. وبينما ألقت األوضاع االقتصادية بظاللها على كافة الةقةطةاعةات 

إال أن قطاع النفط والغاز، والفنادق، والعقارات السةكةنةيةة، والةكةهةربةاء، 

الزالت تحافظ على زخمها. وعالوة على ذلةك، إنةه مةن الةواضةح  فةي 

المدى القريب بأن سوق المشاريع سيعتمد أكثر على  شةركةات الةقةطةاع 

 الخاص.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

االستثمارات العامة. وتعتزم الشركة تطوير مشاريع استخدامات مةتةعةددة 

 ٩٫مةبةنةى بةمةتةوسةط ارتةفةاع  ٧٫٫تحت مسمى "مدينة الحجاج"، تضم 

ألةف مةوظةف. ويشةمةل  ٩٧ألف حةاج و ٧٦٫طابق الستيعاب أكثر من 

 ٩٠٫١٫نطاق أعمال المشروع خمسة فةنةادق فةزةة أربةعةة نةجةوم تضةم 

غرفة، وصاالت إستقبال، ومطاعم، ومقاهي، ومراكز أعمال، ومةواقةف 

سيارات، وتنسيق مناظر طبيعية، ومباني مصةاحةبةة. ومةن الةمةتةوقةع أن 

 .٦٫٧٠يكتمل تنفيذ العقد بنهاية الربع الثالث من عام 

وتمت ترسية عقد آخر بقطاع الفنادق من قةبةل شةركةة مةداد لةلةتةنةمةيةة و 

اإلستثمار العقاري على شركة البواني المحدودة بمنطقة مكةة الةمةكةرمةة. 

مليار لاير، ويةهةدف إلنشةاء فةنةدق خةمةسةة نةجةوم   ٦٠٢وتبلغ قيمة العقد 

غرفة،  ٦١٢بمدينة جدة. ويشمل نطاق العقد فندق فزة خمسة نجوم بسعة 

طةوابةق(، و  ٠شقة، ومنصات بيع بالتجززةة ) ٢٫غرفة خدمية، و ٦٢و

مواقف للسيارات، وتجهيزات مصاحبة. ويتوقع أن يكتمل تنفيذ المشروع 

 .٦٫٧٩في الربع األول من عام 

مةلةيةار  ٩٠٩وشهد قطاع النفط والغاز ترسية عقدين بقيمة بلغت حةوالةي 

لاير. وأتمت شركة ارامكو السعودية ترسية العقد األول على شركةة إس 

مةلةيةار لاير.  ٩٠٫الفالين بالمنطقة الشمالية بقيمة تقدر بةحةوالةي -إن سي

وتمضي أرامكو قدماً بعزيمة في تطبيق خططةهةا لةتةعةزيةز إنةتةاج الةغةاز 

خةط  ٢٫فوهة بزر، وأيضةاً  ٢٫الصخري. ويتكون المشروع من إنشاء 

بوصة. وسيتم ربط فوهات اآلبار والخطوط االنسيةابةيةة  ٢انسيابي مقاس 

مليون قدم مكعةب. وبةعةد ذلةك،  ٢٫بخمسة مراكز تجميع، سعة كل منها 

كيلومتر إلى  مدينة الةفةوسةفةات  ١٫سيتم نقل الغاز في خط أنابيب بطول 

الصناعية وعد الشمال، والتي سيتم توفير الغاز لها مةن هةذا الةمةشةروع. 

 .٦٫٦٫وينتظر أن يتم إكمال المشروع في الربع الرابع من عام 

أيضاً تمت ترسية العقد الثاني في قطاع النةفةط والةغةاز مةن قةبةل شةركةة 

مةلةيةون  ٩٫٫٠٫أرامكو السعودية على شركة المهيدب للمقاوالت بقيمةة 

لاير. وتعتزم شركة أرامكو السعودية تنفيذ مشروع تجهيةزات صةنةاعةيةة 

مساندة، وتنطوي هذه التجهيزات المساندة لمصنع مجمع فضلي للغاز في 

المنطقة الشرقية، والذي يتضمن مباني خرسانية مسلحة ومبةانةي مسةبةقةة 

التصميم الهندسي، وحواجز أمنية، وطرق، وتنةسةيةق مةنةاظةر طةبةيةعةيةة، 

وإمدادات طاقة ومياه و غيره. ويوجد موقع المشروع على بةعةد حةوالةي 

كيلومتر إلى الجنوب الغربي من تجهيزات المعالجة المركزية للةغةاز  ٩٫

بالخرسانية. ومن المرتقب أن يتم تنفيذ المشروع فةي الةربةع الةثةانةي مةن 

 .٦٫٧٩عام 

وحاز قطاع الكهرباء على بقية قيمة العقود التي تمت ترسيتها فةي شةهةر 

مليون لاير. وتةمةت تةرسةيةة  ٤٧٦٠٢والتي بلغت  ٦٫٧٢مارس من عام 

عقد من قبل الشركة السعودية للكهرباء على الشركة السعودية لةخةدمةات 

األعمال الميكانيكية و الكهربازية بمنطقة مكة المكرمة، وذلك ومةن أجةل 

تلبية الطلب المتصاعد على الطاقة الكهربازية. ويشمل نطاق أشغال العقد 

كيلومتر، وكةابةالت تةحةت األرض، وأشةغةال حةفةريةات،  ٧٢٠٢كابالت 

وأشغال شبكات، وتجهيزات مصاحبة. ومن المتوقةع أن يةكةتةمةل الةعةمةل 

 .٦٫٧٠بالمشروع في الربع الثاني من عام 
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 منهجية مؤشـر البنك األهلي التجاري لإلنشـاء

يهدف مؤشر البنك األهلي التجاري لإلنشاء إلى إطالع القراء على حةجةم 

ونطاق مشاريع اإلنشاء التي تمت ترسيتها في المملكة. ويشمةل الةمةؤشةر 

العقود التي تمت ترسيتها فقط، إذ قد يستغةرق األمةر مةا بةيةن سةتةة إلةى 

ثمانية عشر شهراً للشروع في تنفيذ العقود بعد ترسيتها، ويبةلةغ مةتةوسةط 

مدة اإلنشاء نحو ثالث سنوات، وإن كةان ذلةك مةرهةون بةحةجةم ونةطةاق 

المشروع. ومن هنا، فإن المؤشر يعد كدليل على نشاطات اإلنشةاء الةتةي 

 سيتم تنفيذها في المستقبل.

وتستمد البيانات من المواد المنشورة والتقارير المتةوفةرة لةتةحةديةد عةقةود 

اإلنشاء التي تمت ترسيتها، ويتم استبعاد تلك الةعةقةود الةتةي ال يةرد ذكةر 

لقيمتها من المؤشر. إضافة إلى ذلك، ُيدرج في الةتةحةلةيةل عةقةود اإلنشةاء 

 التي تفي بمتطلبات تصنيفات اإلنشاء التي أصدرتها األمم المتحدة.

كسةنةة  ٦٫٫٠ويبدأ مؤشر البنك األهلي التجاري لإلنشاء بشةهةر يةنةايةر 

نقطة. أيضاً يقاس الةمةؤشةر  ٧٫٫أساس، ويخصص لسنة األساس درجة 

على أساس المتوسط المتحرك لستة شةهةور، ولةذا يةتةم وضةع مةحةددات 

بعيدة ليكون لها تأثير مخفف على حسابات المؤشر. وعلى نحو عةام، إذا 

نةقةطةة، فةأنةهةا  ٧٫٫زادت الدرجة بالمؤشر عن درجة سنة األساس، أي 

تعكس توسع العقود التي تمت ترسيتها، في حين تعةكةس أيةة درجةة أقةل 

 عن سنة األساس تراجعاً في هذه العقود.

عقــود مختـارة تمـت ترسـيتـها خـالل الربـع األول من عـام  
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 :إخالء مسئولية

عامة واغراض المناقشة فقط، وينبغي أال تفسر أو تشكل اعالنا،  ال تم أعداد المعلومات واآلراء في هذا التقرير البحثي  من قبل الدازرة االقتصادية بالبنك  األهلي التجاري والقصد منها حصرا المعلومات
ي من األوراق المالية واألدوات المالية، أو االصدارات في أي ء أأو توصية،  أو دعوة، أو عرضا أو التماسا لعرض شراء أو بيع أو اكتتاب ، أو دعوة للشراء أو االشتراك، االكتتاب، والمشاركة، أو اقتنا

 والية قضازية.

أنها ال تعكس بالضرورة موقف أو رأي من البنك األهلي التجاري ما ان اآلراء والتقديرات والتوقعات الواردة في هذا التقرير تشكل الرأي الحالي للمؤلف/ المؤلفين اعتبارا من تاريخ صدور هذا التقرير، ك
و وفقا لذلك فهي عرضة للتغيير دون إشعار،  .في هذه الوثيقةدة فيما يتعلق بموضوعه. والبنك األهلي التجاري ليس ملزما بأي شكل من األشكال بالتحديث أو المحافظة على تجديد المعلومات واآلراء الوار
ح، بشكل صريح أو ضمني، فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أو وضيحيث ال يقوم بموجب هذا البنك األهلي التجاري، ومديريه، ومسزوليه والمستشارين والموظفين أو العاملين أو ممثليه بأي تصريح، بيان، وت

ولذا فأن أي اعتماد من قبلكم عليها سيكون على مسؤوليتكم الخاصة دون الرجوع إلى البنك األهلي التجاري وتحميله أي مسزولية  على   .نزاهة المعلومات والتقديرات واآلراء التي أعرب عنها هنا
 ري أو أي مجال مهني آخر قبل اتخاذ القرار.  ثمااإلطالق. كما يتعين أن ال يعامل هذا التقرير بأنه تقديم للمشورة المهنية  أو مشورة الخبراء  في المجال الضريبي، والقانوني، واالست

عتماد عليه ألية أغراض بأي شكل من األشكال وال على اال و قد ال يحتوي هذا التقرير كل الشروط المادية أو البيانات أو المعلومات وال ينبغي أن يشكل بذاته أساسا ألي قرار استثماري وال يمكن
لمستقلين القانونيين؛ المحاسبيين، االستثماريين، وفي مجال م االمعلومات والبيانات والتحليالت أو اآلراء الواردة فيه. وأننا نصحكم بأخذ االستشارة، واتخاذ قراركم الخاص بكم بأنفسكم مع مستشاريك

 الضرازب والمستشارين المهنيين اآلخرين قبل اتخاذ أي قرار من اآلن فصاعدا.

يلة أو بأي شكل من األشكال، رقميا أو خالف ذلك، ألي وس كما ال يسمح  باستنساخ هذا التقرير وتوزيعه ونقله ونشره أو زيادة توزيعه على أي شخص، بشكل مباشر أو غير مباشر، كليا أو جززيا، بأي
البنك األهلي التجاري بالحق في  تفظغرض من األغراض أو تحت أي ظرف من الظروف، من خالل أي شخص ألي غرض دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك األهلي التجاري. و يح

 بما في ذلك، بدون حصر، ملكيته الفكرية.حه حماية مصالحه واتخاذ اإلجراءات القانونية ضد أي شخص أو كيان يعتبر من قبل البنك األهلي التجاري في حالة انتهاك مباشر لحقوقه ومصال

 للتسجيل والحصول على إصدارات الدائرة االقتصادية في البنك األهلي التجاري:  

 الرجاء التواصل مع السيد: نويل روتاب 
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